
CANSAMOS
PREFEITO PINÓQUIO AUMENTA O VALOR DO
CONVÊNIO SEM CONSULTAR A CATEGORIA

Servidores de Itapecerica: fomos surpreendidos
pelo abuso de poder da Prefeitura. O prefeito
Amarildo Gonçalves acredita que está acima da
lei. Se sentiu no direito de alterar valores do convê-
nio médico sem consultar a categoria, acreditam?!

Problemas com a crise econômica brasileira?
Na verdade não: puro descaso e arbitrariedade.
Nosso Sindicato não ignora os repasses infla-

cionários e seus ajustes, porém é ditador e absurdo
realizar descontos que deveriam ser opcionais, sem
o aviso prévio aos trabalhadores.

Vamos reagir a mais essa falta de respeito!
Lidamos com uma gestão contraditória que muito

resmunga na hora de negociar, mas AMPLIA sua
lista de contratações de nomeados políticos.

Essa mesma gestão instável, agora, aumenta a
dedução de valores nos holerites sem explicações
plausíveis - muito conveniente. Como represen-
tantes dos Servidores estamos revoltados.

Se liga, prefeito: o Sindicato exige respeito!
Ainda mostramos nossa indignação aos reajustes

incompatíveis com os salários, já que de 2013 até
os dias de hoje o convênio teve 100% de aumento
e os salários 19,66%. Seria cômico se não fosse
trágico, mas essa é a situação a qual os funcio-
nários de nossa cidade são submetidos.

PRESIDENTE DO SINDICATO,
ADALBERTO FÉLIX, COBRA

RESPEITO. VIRE E LEIA
A PALAVRA DO PRESIDENTE

PREFEITO PINÓQUIO (OPS...QUEREMOS DIZER AMARILDO) NÃO
CUMPRE PROMESSA DE CAMPANHA. SINDICATO VAI PRA CIMA!



A diretoria do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais
de Itapecerica repudia as ati-
tudes lamentáveis da Adminis-

REPUDIAMOS MENTIRAS E FALSAS PROMESSASEditorial

Adalberto Félix é presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Itapecerica da Serra.

tração e sua forma de ignorar os
direitos dos trabalhadores con-
cursados, que tanto se dedicam
para o bom funcionamento dos
serviços públicos.

Podemos afirmar que vamos nos
lembrar disso na hora de eleger o
próximo prefeito e garantir que
nossos olhos estarão bem abertos
para falsas promessas.

Assim como aquelas feitas pelo
senhor Amarildo em sua campa-
nha - veja logo abaixo, que tanto
falava sobre a redução de injusti-

ças nesta Prefeitura. Reiteramos
que a postura intransigente não
passará impune.

Cobramos respeito porque os
Servidores que prestam valoro-
sos serviços para a população
merecem ser respeitados.

CHEGA DE MENTIROSO.
Chega de prefeito enganador,

que promete o céu quando é
candidato e oferece o inferno
assim que assume o poder.

Usou da boa vontade de pes-
soas do bem e honestas.

GUARDAMOS AS PROMESSAS DE CAMPANHA DO PREFEITO PINÓQUIO

LEIA ITEM POR ITEM DO QUE FOI PROMETIDO E
COMPROVE QUE QUASE NADA FOI CUMPRIDO

A PACIÊNCIA ACABOU


